Byvej 4, Thorlund, 7361 Ejstrupholm

Afdelingsleder søges til Naturbørnehaven- og vuggestuen i Thorlund
Vores afdelingsleder ønsker at være tæt på børnegruppen, og hverdagens aktiviteter igen.
Derfor har vi brug for en afdelingsleder til vores Naturbørnehave og vuggestue fra 1. juli
eller hurtigst muligt derefter.
Vi er en Grundtvig-Koldsk friskole med tilhørende naturbørnehave og naturvuggestue,
beliggende i dejlige naturomgivelser.
Vi er i alt ca. 70 børn i skolen/SFO, 30 børn i vuggestue/børnehave og 24 ansatte.
Vi søger en kollega med flg. kvalifikationer:
- Uddannelse som pædagog
- Brænder for og har erfaring med udendørs aktiviteter/natur aktiviteter
- Pædagogisk erfaring og fagligt velfunderet
- God til at skabe struktur og overblik i dagligdagen
- Idérig og god til at motivere i respekt for stedets kultur
- Formår at arbejde værdsættende og anerkendende i forhold til børn, forældre og kollegaer
- Indsigt i at arbejde med det hele barns kompetencer
- Bidrage til motiverende stemning og personaleudvikling i hele huset
- Fleksibel med gode evner for tværfagligt samarbejde og lyst til nye opgaver
- A’jour med udviklingen indenfor pædagogik – herunder kommunale regler
- Interesseret i personlig og faglig udvikling
- Kan tilslutte sig Friskolens - og dermed Naturbørnehavens/vuggestuens - værdigrundlag
Dine opgaver bliver bl.a.:
- Medansvar for den pædagogiske linje i både Naturbørnehaven og vuggestuen
- Tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i Naturbørnehaven/vuggestuen
- Medvirke til at udarbejde og implementere pædagogiske læreplaner.
- Kontakt til og samarbejde med forældre og relevante fagpersoner
- Medvirke til egen og kollegaers udvikling
- Varetagelse af administrative opgaver efter aftale med lederen
- Deltage i bestyrelsesmøder
Vi tilbyder:
- Søde, glade og energiske børn.
- Godt kollegialt tværfagligt samarbejde
- En arbejdsplads, hvor trivsel prioriteres højt
- En aktiv forældrekreds.
- Mulighed for at du kan sætte dit præg på hverdagen

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst i mellem Dansk Friskoleforening og
BUPL
Er du interesseret i yderligere oplysninger, så kontakt:
Leder Søren Falsig på tlf. 75 77 31 17 eller mail info@friskolenithorlund.dk
eller besøg vor hjemmeside www.friskolenithorlund.dk.
Du er også meget velkommen til at træffe aftale om at besøge os, inden du søger.
Ansøgningsfrist: 19. maj 2021
Ansøgning sendes pr. mail. info@friskolenithorlund.dk
Ansættelsessamtaler afholdes den 27. maj efter kl. 17.00

